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Príhovor
Pochopiť výhodu mať dostatok pravdivých
a hodnoverných
informácií
a mať možnosť
ich používať pochopí najmä ten,
kto s nimi pracuje, vie pracovať
a používať.
Prečo mi to prišlo na um?
Zúčastnil som sa debaty na
súčasnú situáciu, doma, v Devínskej, v Európe vo svete. Iste bolo
to pri vínku a nik z diskutujúcich
nechcel, ani si netrúfal zmeniť svet
mávnutím čarovného prútika.
Pravdaže, nik nezačínal od
seba, od vlastnej ulice. Dnes
každý chce vedieť, čo za to, koľko
a kedy. A hoci je otázka možno na
mieste, neboli sme zvyknutí takto
uvažovať, takto hodnotiť. Seba
i okolie.
Je to len sebectvo, alebo fenomén, ktorý priniesol čas? Len
v okolí sa dá napočítať desiatky
rozhádaných, nežičlivých, závidiacich, neprajných... neriešiacich, ale hašteriacich sa „kamarátov“, známych, „bratov“,
spolupracovníkov...k čomu je to
dobré?
Ba aj dobrých rád je neúrekom.
Aj od tých čo kradnú, podvádzajú
a ohovárajú tých druhých. Zopár
chvíľ človek v živote zažil aj akúsi
súdržnosť a ochotu. Boli to krátke
chvíle a nepoučili sme sa.
Stáročia a tisícročia síce hovoria
o hodnotách v širších súvislostiach,
ibaže my sa ponáhľame.
Kam?
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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POŽIAR V RODINNOM DOME
Dňa 22. januára 2017 o 12:58
h bol na operačné stredisko
hasičského a záchranného zboru
ohlásený požiar komína na rodinnom dome na Zavadilovej ulici. Na
miesto udalosti bol vyslaný výjazd
v počte 3 kusov hasičskej techniky,
spolu s 13 hasičmi
Na mieste udalosti bolo zistené,
že sa jednalo pravdepodobne len
o zahorenie sadzí v komíne.
Hasičská jednotka vykonala kontrolu komína a nezistila príznaky
požiaru ani horenia na mieste
udalosti. Ku škode ani k zraneniu
osôb neprišlo.
-mhNajčastejšou príčinou požiaru
je zanesený komín
V zimnom období spaľujeme

väčšinou tuhé palivo z ktorého unikajú do komína spálené zvyšky v
podobe sadzí. Tieto sa usádzajú na
stenách komína a môžu kedykoľvek
začať horieť. Ak je komín zanesený
sadzami v hrúbke cca 30 milimetrov, môže sa táto vrstva potom
stať horľavou a riziko vznietenia a
vzniku požiaru sa zvyšuje. Dôležitý
je aj ťah komína, ktorý môže zhoršiť
pavučina. Dym má prúdil von z komína, zhromažďuje sa však v ňom a
môže dôjsť až k prasknutiu komína.
Komín, ktorý má nesprávny ťah spôsobuje, že dym prúdi do priestorov
domu a následkom môže byť otrava
spalinami.
Plynné palivo je tiež nebezpečné
a to tým, že plyn nie je cítiť. Zemný
plyn sa spáli a ak sa komínom

KRÁTKE SPRÁVY
Sú za jednorazovú platbu
miestneho poplatku
za rozvoj
Bratislava 13. február 2017
– Miestny poplatok za rozvoj,
ktorý vyrubia bratislavské
mestské časti na základe
vydaného stavebného
povolenia, by mal stavebník
zaplatiť jednorazovo bez
splátok. Na tomto postupe sa
jednohlasne zhodli starostovia
na piatkovom (10.2.) zasadnutí
Regionálneho združenia
mestských častí hlavného
mesta SR Bratislavy. Všeobecné
záväzné nariadenie (VZN)
o miestnom poplatku schválilo
k dnešnému dňu osem zo
sedemnástich mestských častí
Bratislavy – Devín, Devínska
Nová Ves, Dúbravka, Lamač,
Ružinov, Staré Mesto, Vajnory
a Záhorská Bystrica.
ak

nedostane do ovzdušia, dom sa
pomaly napĺňa spalinami. Väčšinou
to končí usmrtením prítomných
v dome.
V kachliach, krboch a kotloch by
sme nemali spaľovať rôzny domáci
odpad, radšej určené palivo.
Zvyšuje to riziko vzniku požiaru.
A nezabúdajme ani na to, že
k vykurovacím telesám nekladieme
rôzne oblečenie, papier a horľavé
látky, ktoré môže čo i len jediná iskra
vypadnuvšia z krbu či kotla poľahky
zapáliť.
-mhUzávierka dnešného čísla
bola 17. 02. 2017
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 24. 03. 2017,
číslo vyjde 31. 03. 2017.

O povinnom zápise detí do 1.ročníka
základných škôl pre školský rok 2017/2018
Zápis do 1.ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves – ZŠ Ivana Bukovčana 3, ZŠ Pavla
Horova 16 sa uskutoční v
piatok 21. apríla 2017 od 15,00 h do 18,00 h
sobotu 22. apríla 2017 od 8,00 h do 12,00 h.

Náš školský ples

Čas príjemných stretnutí
Hudba, tanec, krásne róby, čože sa to
v škole robí?
Je to predsa známa vec, v našej škole
tam bol predsa super ples!
Telocvičňa premenená na ľadové
kráľovstvo, pestro vyzdobené chodby
a triedy, na stenách rozprávkové
motívy, dámy a páni v slávnostnom
oblečení, tóny príjemnej melódie –
to všetko patrilo v sobotu 4.februára
k nášmu tradičnému posedeniu
rodičov, učiteľov a priateľov základnej
školy na Ulici Ivana Bukovčana 3. Už
58. ročník školského plesu znamenal

ČITATEĽSKÝ
KÚTIK
Rok čitateľskej gramotnosti vládne
aj v našej školskej knižnici v Základnej škole na Ulici Ivana Bukovčana.
Knižnica sa zmenila na mestečko
Spisovateľovo a svojimi aktivitami

láka do svojich priestorov všetkých
čitateľov, priateľov pekných kníh, deti
fandiace Osmijankovi, Smelému
zajkovi, Pipi, Buratinovi či trom
pátračom.
Knižnica predstavuje tvorbu rôznych spisovateľov
a ponúka pestrú paletu rôznych
literárnych žánrov. V knižnici sa
nielen číta, ale sú tam umiestnené
aj výsledky žiakov z ich tvorivého
písania. Medzi najaktívnejších
DEVEX 2

pre plesajúcich večer plný tanca, hudby, priateľských rozhovorov a príjemných stretnutí. Plesové minúty plynuli
v rodinnej atmosfére a pre všetkých
zúčastnených sa stali synonymom
pohody a spokojnosti. Riaditeľstvo
základnej školy ďakuje všetkým organizátorom za aktívnu pomoc pri
realizácii toho posedenia a sponzorom za ceny poskytnuté do tomboly.
Už teraz sa tešíme na budúcoročné
stretnutie.
Soňa Škulová
čitateľov patria v súčasnosti tretiaci, najaktívnejších „spisovateľov“
šiestaci – autori nových bájok a piataci – autori nových rozprávok.
Okrem čitateľských aktivít sa
knižnica môže pochváliť aj ďalšou
a to otvorením nového čitateľského
kútika vo vstupných priestoroch
školy. Čitateľský kútik ponúka knihy,

ktoré si žiaci môžu prelistovať či
prečítať počas prestávky, počas
čakania na krúžky alebo si ich môžu
zobrať domov a po prečítaní ich
vrátia späť do čitateľskej poličky.
Zoberieš, prečítaš, vrátiš pre iného
– jednoduché pravidlo nášho kútika,
ktoré funguje úplne super. No tak
hurá do čítania!
Soňa Škulová

Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode
(určenom všeobecne záväzným nariadením č. 2/2017), v ktorom má trvalý
pobyt.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu
detí podá rodičom každá základná škola, internetová stránka školy http://
www.bukovcana.sk/, http://www.zshorovaba.sk/ alebo Spoločný obecný
úrad -školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská
Bystrica. http://skolskyuraddnv.webnode.sk/.

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Zákaz hazardu neprešiel
o jeden hlas. Ani nechcem vedieť
jeho cenu. Som rada, že ich svet
nie je môj svet. Prosím len, aby ste si
dobre zapamätali mená poslancov,
ktorí pochovali petíciu 136 tisícov ľudí
z celej Bratislavy. Aj keď mala byť iná.
A prečo nebola?
mt
Jeden by neveril, koľko záujmov môžu mať politici. A vždy sú za
tým peniaze. Verím, že raz všetkým
klepnú po prstoch. Alebo budú chodiť
bez rúk ako kedysai vo Švédsku? jz

Odpoveď pánovi, ktorý sa síce
podpísal ale bolo to neuverejniteľné.
Tyče, palice, značky, ktoré trčia zo snehu, najmä na okrajoch ciest, označujú
kraj cesty, alebo zmenu výšky podkladu. Je to mimoriadne užitočné, aby
vodič obsluhujúci odhŕňadlo vedel,
kde je kraj cesty. Nielen pokiaľ chce
vedieť kde je odhrnuté a kde nie, ale
aby nezišiel z cesty. Tí, čo chodia na
lyžovačky to dôverne poznajú ako
jedno z bezpečnostných opatrení na
okrajoch ciest počas zimy.

O PÍSANÍ A „POSLANCOVANÍ“
V poslednej dobe som stretol viac
ľudí, ktorí sa ma pýtali: „Prečo už nepíšeš
do Devexu, lebo si už poslanec?“ S úsmevom som im odpovedal, že síce píšem
menej, ale o to viac spolupracujem s vedením našej mestskej časti a pravidelne
prichádzam s návrhmi, ako zlepšiť život
v Devínskej Novej Vsi.
Už na jar sa napríklad začne
realizovať projekt bylinkovej špirály vo
vnútrobloku na Kalištnej ulici. Ďalšie moje
návrhy sa týkajú zmenšenia množstva
nečistôt po našich štvornohých kamarátoch. Hoci si uvedomujem, že niektorých
spoluobčanov ťažko prevychováme
a upratovať po svojich psoch nebudú,
pokúsiť sa o to treba. Čisté chodníky,
trávniky a ihriská sú našim cieľom.
Po dvoch rokoch fungovania
v zastupiteľstve môžem s radosťou
konštatovať, že rokovania zastupiteľstva
sú oproti minulému volebnému obdobiu oveľa konštruktívnejšie, bez urážok
a hnevu a za väčšinu materiálov hlasujeme takmer všetci spoločne. Už
tu nemáme večných rečníkov, ktorí
dokázali desiatky minút rečniť o ničom

a tváriť sa pritom dôležito. Materiály
máme naštudované, komunikácia medzi
poslancami funguje, komisie si plnia svoju funkciu. S tým, ako to bolo v minulosti
sa to vôbec nedá porovnať a je to vidieť
aj na tom, ako sa naša mestská časť rozvíja.
Na konci minulého roka sme
napríklad prerokúvali materiál, v ktorom
sme odpisovali časti majetku našej mestskej časti. Spolu išlo o sumu vo výške
viac ako 368 000 eur. Z materiálu
vyplynulo, že išlo o chybné účtovanie
nákladových položiek, chýbajúce doklady a dokumenty, nedokončené investície
a ich následné zastavenie pred rokom
2010. Keď som sa kompetentných pracovníkov pýtal o čo išlo, tak mi povedali,
že v účtovníctve a v správe majetku našli
neporiadok obrovských rozmerov, ktorý
popri svojej bežnej práci dávali roky do
poriadku. Na úrade sme vlastne mali
plné šuﬂíky zbytočných štúdií a projektov spred roku 2010. Keby som bol ja
bývalým starostom, hanbil by som sa
chodiť po uliciach Devínskej.
Denis Ružovič

VÁŠ PROBLÉM POMÔŽEME RIEŠIŤ
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
je prvým verejným komunitným centrom na Slovensku.
Jedným z princípov komunitnej rehabilitácie je nediskriminovať žiadnu vekovú kategóriu a zároveň aj zdravotný
postih. Výhodou GAUDEAMUS –
zariadenie komunitnej rehabilitácie je,
že ako veľké zariadenie má možnosť
poskytovať sociálne služby rôznym
cieľovým skupinám oddelene. Pre
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie je v súčasnosti jednou z najdôležitejších skupín, skupina
mladých dospelých s rôznym
stupňom znevýhodnenia.
Nácvik
samostatnosti
mladých dospelých je
našou silnou stránkou
a to podľa názorov kompetentných odborníkov.
Našim
krédom
je
dosiahnuť nácvikom samostatnosti aby klient od
nás odchádzal s väčším
potenciálom pre život
v komunite. Vyššie uvedené nás naučil aj pilotný
projekt
„bezodkladné
prijatie“, ktorého jedným
z princípov je aj rotácia
klientov. Našim výsledkom, ktorý si my želáme
pre klienta je, aby žil kvalitný život
v komunite. Pre vyššie uvedené sme
dobrým miestom pre nácvik samostatnosti aj vo vzťahu k podporovanému
bývaniu.
Podporované bývanie pova-žujeme za
najvhodnejší typ sociálnej služby pre
ľudí so zdravotným znevýhodnením,
ktorí môžu žiť v komunite s väčšou
alebo menšou mierou podpory.
Podporované bývanie podľa nášho
názoru je dobrou alternatívou napr.
aj v prípade, keď rodičia už nevládzu zabezpečovať podporu svojmu
dospelému „ dieťaťu „ najmä z titulu
vyššieho veku. Ak klient strávil celý
život v jednom zariadení považujeme
za vhodnú alternatívu v rámci nácviku
samostatnosti, aby takýto klient (mladý
dospelý) trénoval nácvik samostatnosti
v zariadení nášho typu a to aj v čase
keď čaká na umiestnenie do iného
zariadenia sociálnych služieb . (okrem
vyslovene kontraindikovaných stavov)
V prípade, že sa klientovi poskytujú sociálne služby ambulantnou formou, je
nácvik samostatnosti v rehabilitačnom
stredisku ( pondelok až piatok), ale-

bo v rámci akreditovanej odbornej
činnosti „ sociálna rehabilitácia“ ideálnou možnosťou ako predchádzať sociálnemu vylúčeniu.
V celom procese je najdôležitejšia
skutočnosť, že klient je pre nás
„partner“ , ktorý spolurozhoduje
a spolupodieľa sa na programe
nácviku samostatnosti.
Bližšie informácie: http://www.
mokrohajska.sk/web/titulka/
Čo tým ako rodina získate? – odstup,
nadhľad možnosť vidieť výsledok, aký

z princípov je aj rotácia klientov. Našim
výsledkom, ktorý si my želáme pre
klienta je, aby žil kvalitný život v komunite. Pre vyššie uvedené sme dobrým
miestom pre nácvik samostatnosti aj vo
vzťahu k podporovanému bývaniu.
Podporované bývanie považujeme za
najvhodnejší typ sociálnej služby pre
ľudí so zdravotným znevýhodnením,
ktorí môžu žiť v komunite s väčšou
alebo menšou mierou podpory.
Podporované bývanie podľa nášho
názoru je dobrou alternatívou napr.

potenciál má „ ich dieťa“ .
Našou skúsenosťou
je už teraz,
že vaše obavy čo bude „ s vašim
dieťaťom “ sa rozplynú.
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie je prvým verejným
komunitným centrom na Slovensku.
Jedným z princípov komunitnej
rehabilitácie
je
nediskriminovať
žiadnu vekovú kategóriu a zároveň
aj zdravotný postih. Výhodou
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie je, že ako veľké
zariadenie má možnosť poskytovať
sociálne služby rôznym cieľovým skupinám oddelene. Pre GAUDEAMUS
– zariadenie komunitnej rehabilitácie
je v súčasnosti jednou z najdôležitejších
skupín, skupina mladých dospelých
s rôznym stupňom znevýhodnenia.
Nácvik samostatnosti mladých dospelých je našou silnou stránkou a to
podľa názorov kompetentných odborníkov. Našim krédom je dosiahnuť
nácvikom samostatnosti aby klient od
nás odchádzal s väčším potenciálom
pre život v komunite. Vyššie uvedené
nás naučil aj pilotný projekt „bezodkladné prijatie“, ktorého jedným

aj v prípade, keď rodičia už nevládzu zabezpečovať podporu svojmu
dospelému „ dieťaťu „ najmä z titulu
vyššieho veku. Ak klient strávil celý
život v jednom zariadení považujeme
za vhodnú alternatívu v rámci nácviku
samostatnosti, aby takýto klient (mladý
dospelý) trénoval nácvik samostatnosti
v zariadení nášho typu a to aj v čase
keď čaká na umiestnenie do iného
zariadenia sociálnych služieb . (okrem
vyslovene kontraindikovaných stavov)
V prípade, že sa klientovi poskytujú sociálne služby ambulantnou formou, je
nácvik samostatnosti v rehabilitačnom
stredisku (pondelok až piatok), alebo v rámci akreditovanej odbornej
činnosti „ sociálna rehabilitácia“ ideálnou možnosťou ako predchádzať sociálnemu vylúčeniu.
V celom procese je najdôležitejšia
skutočnosť, že klient je pre nás „partner“
, ktorý spolurozhoduje a spolupodieľa
sa na programe nácviku samostatnosti.
Bližšie informácie: http://www.
mokrohajska.sk/web/titulka/
Čo tým ako rodina získate? – odstup, nadhľad možnosť vidieť výsledok,
aký potenciál má „ ich dieťa“ .

Našou skúsenosťou je už teraz,
že Vaše obavy čo bude „s Vašim
dieťaťom “ sa rozplynú.
Hlavnými cieľovými oblasťami
nácviku samostatnosti sú: sebaobsluha, starostlivosť o domácnosť,
základné sociálne aktivity.
U klientov podporujeme a rozvíjame
predpoklady k tomu, aby boli v čo
najväčšej miere nezávislí, mohli viesť
plnohodnotný život v spoločnosti.
Činnosti vedú k sociálnemu začleneniu
a tým predchádzame
sociálnemu vylúčeniu.
Rozvíjame a sústavne
využívame
nadanie
a schopnosti klienta,
ktorými disponuje. Ide o
jeho prirodzené dispozície k určitej činnosti, práci
alebo sociálnej aktivite.
Sebarealizácia
úzko
súvisí s uplatnením na
trhu práce.
Jednotlivé programy sú
prispôsobené k zdravotnému znevýhodneniu,
sú „šité na mieru“ individuálne podľa potreby,
priania a možností klienta a vedú k vyššej miere samostatnosti.
Nácviky smerujúce k samostatnosti: starostlivosť o domácnosť, hygienu
na pomoc s organizáciou času
- na rozvoj komunikačných zručností
pri jednaní na úradoch, v obchodoch,
v bankách, verejných inštitúciách,
- na pomoc pri manipulácii s peniazmi,
orientáciu v cenových reláciách,
na nácviky vyplňovania rôznych dokumentov, dotazníkov,
- nácviky zamerané na výchovné,
vzdelávacie a aktivizačné činnosti:
- nácviky zvládania agresie, impulzívnosti
- upevňovania motorických schopností
nácviky rozpoznávania vlastných
emócií , emócií iných osôb
- nácviky vhodného pracovného
správania
- nácviky zamerané na sprostredkovanie kontaktu so spoločenským
prostredím:
- nácvik rešpektovanie názoru iných
- nácvik používania MHD
- nácvik telefonovania
PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ
GAUDEAMUS – zariadenie
komunitnej rehabilitácie
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum
centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33,
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk

5. 3. o 16.30 h Posledný dinosaurus
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Na hojdačke
Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 1,50 eura
14. - 16.3. Marec - mesiac knihy
- besedy so spisovateľmi a zástupcami vydavateľstiev
14.3. – Alena Penzešová a zástupca vydavateľstva Albatros
15.3. – Petra Nagyová- Džerengová a zástupca vydav. Slovart
16.3. – Branislav Jobus
- vyhodnotenie literárnej súťaže „Čarovný svet knihy“
- organizované podujatie
Miesto: veľká sála Istra Centra,
18.3. o 18.00 h Prázdniny so strýcom Rafaelom

Grbarčieta

VEĽKÁ CENA Z POPRADU
Od 13.1.-15.1.2017 sa DFS
Grbarčieta zúčastnil na medzinárodnom multižánrovom festivale Tatras Talent Cup 2017. Súťaž detí a mládeže
v umeleckej tvorivosti v žánrových
nomináciách HUDBA, SPEV, TANEC
a DIVADLO s priebehom v Poprade
a okolí. Festival TTC je vrcholným majstrovským festivalom z festivalov patriacich do projektu Konﬁgurácia Talent.
Zúčastňujú sa ho výhercovia zlatých
miest festivalov s najvyšším počtom
bodov. Grbarčieta reprezentovali
menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku ako spevácka skupina. Spevali
rezké, živé pesničky z oblasti Dalmácie
a zvládli to naozaj bravúrne za čo ich

porotcovia ohodnotili v Galashow
v DK Poprad. Jedna z porotcov bola
Petra Humeňanská- speváčka a superstáristka 2005, ktorej sa vystúpenie
súboru neskutočne páčilo. Získali Veľkú
cenu- Grand prize za žáner spev. Sú
nadšení a dúfajú, že sa im bude takto
dariť aj naďalej. Ale okrem výhry si
odniesli aj nezabudnuteľné zážitky zo
zasnežených Tatier. Navštívili Štrbské
pleso, viezli sa lanovkou aj zubačkou.
Opäť úspešne reprezentovali ZŠ I.
Bukovčana, MČ DNV a Bratislavu.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí
sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na
vzraste súboru.
gn

- hudobno-poetické pásmo
- účinkuje Festivalový orchester Bratislava a hostia
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – marec 2017
08. 03. 2017 (streda), 18. 00 h

Prechod Karpatského oblúka
Prednáška Svetozára Krna a Juraja Gelenekyho o peších
prechodoch celého Karpatského oblúka od Železných vrát po Devín
v 80-tych rokoch a s časovým odstupom 30 rokov.
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava
25. 03. 2017 (sobota), 9. 00 h

Vzácne mokrade Jurský Šúr
Exkurzia do prírody na zachované pôvodné mokrade s ich vzácnou faunou
a ﬂórou. Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV
NASLOVENSKU
Istrijská 68, 841 07, Bratislava – Devínska Nová Ves
e-mail: mkchs@snm.sk,
tel.: +421 2 204 93 101-02-03, www.snm.sk

Výstava Rozprávkové múzeum v SNM
- Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku
Výstava, zapožičaná zo SNM
– Múzea bábkarských kultúr a hračiek,
je určená pre širokú laickú verejnosť s prihliadnutím
na detského návštevníka.
Približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny
a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií
predovšetkým na laickú a detskú verejnosť približuje aj dôležité historické
skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel
na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel, ktorých na Slovensku máme
päť a to v Žiline
(od roku 1950), ďalšie v Nitre (1951), v Bratislave (1957),
v Košiciach (1959) a posledné v Banskej Bystrici (1960).
Výstava bude verejnosti prístupná
od 13. februára do 23. apríla 2017
v otváracích hodinách SNM
– Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.
Utorok - Piatok : 11:00 – 16:00
DEVEX 4

Východniarske
Príde jeden robotník
ku druhému a pýta sa:
„Gejza ta co robíš?“
„Nič.“ „Ta ci pomožem, hej?“
•••
Dvojo chlopi v karčme:
„A ti čul, že zdražela voda?
„Na, tam maš, došlo i na
abstinentoch!“
•••
V obchodze še Vinco pýta
predavačky:
“Mace syr rokfort?”
“Ta to co?” rečuje predavačka.
“Ta plešnivy syr, ňe”,
rečuje Vinco.
“Ta toto ňemame, aľe zato máme
kolbasu rokfort, šunku rokfort,
arašidi rokfort, chľeba rokfort
•••
Pýta sa východniar
svojho malého syna:
„Čím chceš buc, kedz budzeš
veľkí?“

„Ta jak šicke – Blavakom!“
•••
Blavák sa pýta východniara:
„Prečo všade dávate to dz?“
Východniar na to: “Dze všadzi?
•••
Pricestuje Bratislavčan na
košickú stanicu, zastaví prvého
domorodca a pýta sa:
“Prósim vás, áko sa íde do
céntra mésta?”-načo mu
miestny odvetí:
“Kamarat muj, ta s takim
glupim prizvukom še ti živi do
centra nikdaj nedostaneš!”
•••
Feri hutori kamaratovi :
„Znaš co, som dal dňeška svojmu
šefovi ultimatum. Povedzel som,
budz mi zvišice plat abo dam
vypovedz.“
„Vážne? No a jak to dopadlo?“
„Ta, našli sme kompromis.
On mi nezvýši plat
a ja nedam výpovedz.“

Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Mgr. art. Matej LONGAUER
a Ing. Andrea FOLTINOVÁ
Lukáš DEÁK
a Zuzana KUZMOVÁ
Igor VADKERTI
a Bc. Erika PINKEOVÁ
Mgr. Radovan VÁCLAV
a Katarína ĎURIŠOVÁ
Richard BÔBIK
a Ing. Katarína LUKYOVÁ

Filip MALETZ
a Marija DUNISIJEVIC
Michal BESEDA
a Alexandra KMEŤKOVÁ
Ivan MALÍŠEK
a Danica NÁPRSTKOVÁ
Juraj MAREK
a Lenka KUPCOVÁ
Peter FABŠIČ
a Milena KRAJČÍROVÁ
Adam MINAŘÍK
a Mgr. Natália MAĽCOVSKÁ
Blahoželáme!

Diamantový sobáš

Zlatý sobáš

oslávili
oslávili
Ing. Ján CVEČKO
Pavel CVEČKO
a Irma, rod. Pokorná
a Janka r. Ebringerová
Blahoželáme
a do ďalších rokov na spoločnej ceste
oslávencov želáme veľa zdravia a pohody.

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Matej MALINIČ
Daniel VERNER
Miroslava LUKOVSKÁ

O dišli z našich radov
Miloslava ADAMECKÁ
Mgr. Peter MATIKO
Mgr. Elena ZIGOVÁ
Jozef GAJDOŠÍK
Richard VANĚK
Jitka JURČÁKOVÁ
rod. Svobodová
Valéria BALOGOVÁ
rod. Borbélyová
Veronika KUBOVÁ
rod. Veselá

Peter Stanislav MARINOV
Lucas HUČALA
Patrik SPUSTA
David VATAŠČIN
Matias DVORAN
Marko DVORAN
Vitajte!
Ján SALAY
Štefan GEHRY
Marcela TOLLOVÁ
rod. Kralovičová
Paulína ŠIMEKOVÁ
rod. Pokorná
Ján NOVÁK
Monika KOŠTRNOVÁ
rod. Kralovičová
Zoltán KOZÁK
Alžbeta BALÁŽOVÁ
rod. Kralovičová
Nech odpočívajú v pokoji!

Turistickí Informačná Kancelária Vás pozýva do prírody
na posledné zachované mokrade na Západnom Slovensku
s ich vzácnou faunou a ﬂórou:

Vzácne mokrade Jurský Šúr

Kedy: 25.3.2017 (sobota) zraz o 9:15
Kde: zraz pred TIK, Istrijská 49, Devínska Nová Ves (MHD 20, 21, 28)
Cena zahŕňa: sprievodcu, mapku, informačný letáčik
Cena nezahŕňa: lístok na SAD / vlak / do Svätého Jura, lístky na MHD
***Dĺžka pešej túry cca 2 hodiny chôdze. Územie býva v závislosti od počasia a ročnej
doby rôzne zaplavené, preto presná trasa výletu sa môže prispôsobovať daným
podmienkam. Odporúčame vysokú a najmä nepremokavú obuv!***

Viac informácii a prihlasovanie sa na výlet:
Turistická Informačná Kancelária – Istrijská 49, 841 07 Devínska Nová Ves
Tel.č.: 02/6477 0260, mobil: 0905 668 308
www.tikdnv.sk e-mail: info@tikdnv.sk

Prechod Karpatského oblúka
Prednáška Svetozára Krna a Juraja Gelenekyho o porovnaní
peších prechodov celého Karpatského oblúka od Železných
Vrát po Devín, v 80-tych rokoch a v dnešných časoch.

Kedy: 8. 3. 2017 (streda), 18:00 hod.
Kde: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68
Bratislava – Devínska Nová Ves.
Viac informácii:
Turistická Informačná Kancelária, Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel.č.: 02 / 6477 0260, mobil: 0905 668 308, 0917 164 215
www.tikdnv.sk e-mail: info@tikdnv.sk
Vstupné dobrovoľné!
Sponzori "Plesu matičiarov" 2017, 1. Členka výboru MS 2. Členka výboru MS 3.
Textil JECKOVÁ 4. Pizza FRAGOLINO 5.Lekáreň Pri Radnici 6. Členka výboru MS - p.
Ivanová 7. Lekáreň NADA 8. Starosta MČ Dev.Nová Ves 9. Výbor MO MS 10. Drogéria
TETA 11. Optika M 12. Optika M 13. FUN Café - J.Šrámová 14. Kvetinárstvo, Eisnerova ul.
15. ŠTIGLIC , Eisnerova ul. 16. ALKA - textil, Eisnerova ul. 17. COLORADO - biliardový klub 18.
Cshop, Pod Glavicou 1 19. Cshop, Pod Glavicou 1 20. Sympatizant MS 21. Sympatizant MS
22. Sympatizant MS 23.Sympatizant MS 24. Ing. Žatko Ján - býv.predseda MO MS 25. Členka výboru MO MS 26.p.Sekáč - člen MS 27. p.Sekáč - člen MS 28. Členka výboru MO MS
29. Členka výboru MO MS 30. Členka výboru MO MS 31. Kádernictvo LOVÁSOVÁ 32. Vinotéka LOVAS 33.Záhradkárske potreby VALKOVIČOVÁ 34. Lekáreň PRI STANICI 35. Bistro
ALDA 36.Firma VIŠŇOVSKÝ 37. Firma VIŠŇOVSKÝ 38. Firma VIŠŇOVSKÝ 39. Firma VIŠŇOVSKÝ 40. Firma VIŠŇOVSKÝ 41. Káderníctvo ALENKA 42. A+M autoservis 43.W HOTEL
44. Sympatizant - DAŠKA 45. Pneuservis BRODY 46. Zlatníctvo ZIRKON 47.Reštaurácia KOLONY 48. Podielnické družstvo DEVÍN 49. Sympatizant MS.
Organizátori i výhercovia ďakujú.

DEVEX 5

POHREBNÉ
POISTENIE

9
9
9
9

bez skúmania zdravotného stavu
rýchle vyplatenie prostriedkov
vyplatenie bez dedičského konania
oslobodenie od dane z príjmov

www.pss.sk

Ľudmila Slobodová

0917 834 119

ludmila.slobodova@fopss.sk

Eisnerova 13, 841 07 Devínska Nová Ves - Bratislava

Vápenka 6058/15, 841 07 Devínska Nová Ves - Bratislava

Pozývame Vás

na PRAVÚ DOMÁCU
ZABÍJAČKU

sobota
25.02.2017
Prvá domáca zabíjačka
v BONUS RESORT (Ranč Ouzkých – Vápenka 15)
v sobotu 25. februára od 10oo hod.
10.oo hod. bravčová pečienka
10.45 hod. cigánska
11.oo hod. jaterničky, krvavničky, zabíjačková kaša,
klobásová zmes ako hamburger
1230 hod. kapustnica (z ovaru)
14.oo hod. lalok, čerstvé oškvarky
pivo Plzeň, víno-Rizling vlašský,víno sudové i varené
čapovaný Birell (nealko pivo)
Príďte si oddýchnuť, potešiť chuťové poháriky,
objaviť pohodové prírodné zákutie (kone, tenis,
ﬁtnes...) v sobotu 25. februára
DEVEX 6

Začiatok
od 10.00h
Pri príležitosti Mesiaca knihy
(viete odkiaľ pochádzajú držky?)
pozývame vás na

DRŽKOVÉ ŠPECIALITY
(toskánska a turecká kuchyňa)
od 1. marca do konca mesiaca
v BONUS RESORT
Vápenka 15 (Ranč Ouzkych)

04 - SLUŽBY

03 - VOĽNÉ MIESTA
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

•

02 - PREDAJ
•

•

•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352
Predáme vozidlo Renault Laguna
Combi r.v. 2007 v plnej výbave, 1995
ccm DCI 150 PS v dobrom stave servisované v Renault servise, strieborná
metalize kombinovaná spotreba 6,1l.
Cena 3 900 eur s DPH
tel.: 0905 703 979,
0908 700 684. Sme v DNV.
Predáme vozidlo Renault Megane
Sedan r.v. 2006, 1390 ccm, benzín
98PS, modrá farba, dobrý technický
stav, kombinovaná spotreba 6,8 l.
Cena 1 900eur s DPH.
tel.: 0905 703 979,
0908 700 684, sme v DNV.

Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi
hľadá pracovníka, ako údržbára
pre viacero objektov, ktorý bude
vlastniť vodičský preukaz skupiny C,
je zámočnícky zručný, vie udržiavať
trávnika porasty, vie zvárať plynom
aj pod ochrannou atmosférou, má
oprávnenie na vysokozdvižnývozík,
výhoda s dokladmi na elektriku.
Práca na živnostenský list resp. na
dohodu. Dotazy na
tel.: 02 6436 9590.
0905 703 979, 0908 700 684.

•

•

Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813

•

Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA tel.: 0905 627 321
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
Tel.zázn.. 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209
Postrážim dieťa - starostlivo v dobrom
prostredí rodinného domu v DNV.
Odmena dohodou.
tel.: 0911 311 626
Za dobrú cenu urobím prestavbu aj
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná
záruka i servis v DNV.
tel.: 0905 648 233

Školská jedáleň pri Gymnáziu Bilíkova 24 príjme
- kuchárku - vyučenú alebo s praxou
- pomocnú silu
- pracovná doba P - P, 7,00-15,00,
dobrý kolektív + výhody.
tel.: 02/602 975 24
jedalen@gymbilba.sk

NÁSTUP IHNEĎ

•

•

•

•

•

H Ľ A D Á

Ekonómka s 20 ročnou praxou /
bankový sektor a štátna správa/ hľadá
zamestnanie.
tel.: 0905 926 735

•

Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999
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•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432

•

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
alebo Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Jazero.
tel.: 0915 738 952
Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Dám do prenájmu garáž na Š.Králika.
tel.: 0905 445 504

06 - NEHNUTEĽNOSTI

•

•
•

05 - BYTY

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel. 0905 616 798

•
•

07 - ROZLIČNÉ
•

•
•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky. Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine. Chcete
hovoriť po francúzsky? Komunikovať,
alebo sa učiť? tel.: 0917 461 097
Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu
tel.: 0907 181 800
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Viac informácií nájdete na www.swan.sk/go.

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z pol
policajného
záp
zápisníka
Pri tragickej dopravnej nehode vyhasol život chodca
Dopravní policajti vyšetrujú
okolnosti tragickej dopravnej
nehody, pri ktorej v skorých ranných hodinách 30.1. vyhasol život
chodca v blízkosti jedného z obchodných domov na ceste II/505
v Devínskej Novej Vsi.
Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo dnes
v čase krátko pred 02.45 hod.
Účastníkom dopravnej nehody

bol 28-ročný vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo
Mercedes Sprinter (EVČ BL) z ulice
Jána Jonáša v smere do mesta,
kde z doposiaľ nezistených príčin
došlo k stretu s 54-ročným chodcom prechádzajúcim po vozovke.
Chodec v dôsledku zrážky utrpel
zranenia nezlučiteľné so životom,
ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol. Vykonanou dychovou skúškou bolo požitie alkoholických nápojov u vodiča vylúčené,
v prípade chodca bol za účelom
zistenia požitia alkoholu nariadený odber krvi.
Presné príčiny, okolnosti ako aj
miera zavinenia sú v súčasnosti
predmetom vyšetrovania.
lm Pz Ba04

Futbalová jar v DNV
Na dianie vo futbalovom
klube v DNV odpovedá
čitateľom časopisu
DEVEX generálny manažér
klubu Ing. Peter Zukal.
Aká je spokojnosť vo futbalovom klube FCL VW DNV po
skončení jesennej časti súťaží.
-Spokojnosť je veľká. Naše "A"
mužstvo mužov skončilo po jesennej časti TIPOS III. Ligy Bratislava
na krásnom 4 mieste. To umiestenie nás zaväzuje do budúcnosti a
budeme sa snažiť pokračovať v
dobrých výkonoch aj v jarnej časti
súťaže. Náš tréner Jozef Balog bol
futbalovými odborníkmi BFZ vyhlásený za najlepšieho trénera roku
2016 a v jedenástke uplynulého
roka bol aj náš hráč Samuel
Lacko. Naše "B" mužstvo mužov je
na 3. mieste VI. Ligy, len 3 body
od prvého MŠK Senec. Naši starší
dorastenci skončili po jesennej
časti III. Ligy Bratislava na 1. mieste
a majú veľkú šancu postúpiť do
II. Ligy staršieho dorastu, čo je už
súťaž "ako remeň" a tiež náročná
na cestovanie, pretože sa v nej
hrajú mužstvá zo západného a stredného Slovenska.
Mladší dorastenci skončili po jeseni na 3 mieste. Dobre si vedú aj
starší a mladší žiaci v II. Lige.
Na základe týchto skutočností
môžeme vysloviť spokojnosť.
Dúfame, že si to všimne aj naša samospráva a v roku 2017 podporí
našu činnosť.
Aké sú plány a priority v jarnej
časti súťaže.

- Budeme sa snažiť s "A" mužstvom
mužov udržať si pozície, do
ktorých sme sa dostali po jesennej
časti. TIPOS III. Ligy Bratislava.
Ale naša priorita je postup do II.
ligy staršieho dorastu a tiež postu s
"B" mužstvom mužov do V. ligy.
Výkladnou skriňou klubu je obvykle A mužstvo, aké novinky
môžu fanúšikovia očakávať.
-Stabilizovali sme káder "A"
mužstva a k tomu nám pomohol
aj nový zákon o športe. Ale musíme získať aj nové posily. V našom
mužstve už nebude hrať Hashim
Rashid Bakar.
Nahradiť ho má posila z Talianska
Andrej Manolescu. Je to nádejný
futbalista, ktorý už okúsil aj Séria
"B" v Taliansku, čo druhá najvyššia
liga.
V súčasnosti sa "A" mužstvo
pripravuje na zimnom sústredení
v Plaveckom Štvrtku, kde je umelá
tráva najvyšších kvalít.
Ale potešujúce je, že v staršom
doraste nám vyrastajú také talenty,
ktoré už zasiahli aj do bojov o
body v TIPOS III. lige Bratislava.
V minulom roku klubu neboli
MZ
odsúhlasené
dotácie,
podľa vyjadrenie pána starostu
z dôvodu nesprávne vyplnenej
žiadosti. Bude sa klub tento rok
o dotácie uchádzať.
- Nebudeme sa vyjadrovať k
tejto problematike. Môžeme ale
prehlásiť, že všetky naše potrebné doklady týkajúce sa dotácie
boli vždy v súlade platnou legislatívou SR a platným VZN, čo

potvrdila aj kontrolórka mestskej
časti Bratislava - Devínska Nová
Ves koncom roka 2015 vo svojej správe týkajúcej sa kontroly
Futbalového klubu Lokomotíva
DNV. Aj napriek tomu nám samospráva neodsúhlasila dotácie na
rok 2016. Dúfame a veríme, že sa
tak nestane aj v roku 2017.
V minulom roku došlo k
zlúčeniu oboch klubov pôsobiacich na území DNV. Ako
hodnotíš toto zlúčenie.
-Nebolo to klasické zlúčenie.
Občianske združenie VW ukončil
svoju činnosť a ich hráči prešli
do našej futbalovej základne. Do
vedenia prišli aj nový členovia,
ktorí priniesli do klubu pozitívne
impulzy.

FUTBAL
Obnovili
tradíciu
Dňa 11.02.2017 v priestoroch
BONUS REZORT došlo k obnoveniu tradície plesu športovcov. Túto
tradíciu obnovili futbalisti z DNV
.Viac ako 150 hráčov, rodinných
príslušníkou, piaznivcov futbalu,
priateľov a priateliek /kto ich
nevidel môže ľutovať/ v príjemnom prostredí reštauračného zariadenia pozvali na tanečný parket
Kmeťo band a skvelý DJ .Ako na
tomto podujatí býva tradíciou na
úvod z každého mužstva ocenili
troch hráčo ,ktorí patria k oporám
mužstva .
Prípravka C /ročník 2008/ Oliver Lampárt, Matej Kaninský ,
Jakub Naništa
Prípravka B /ročník 2007/ Samuel Molnár, Samuel Matis,
Michal Blatnický
Prípravka A /ročník 2006/ Alexander Machovich ,Oskar
Viecha. Adam Halász
Mladší žiaci - Lukáš Kanianský,
Adam Pokorný, Alex Lobodáš
Starší žiaci - Tomáš Jaráb , Tomáš
Guliš , Filip Palkovič

A ešte na záver pozvánka na
stretnutia.
-V súčasnej dobe prebieha zimná
príprava na jarnú časť sezóny.
"A" mužstvo, ale aj "B" mužstvo
mužov a starší a mladší dorastenci
odohrajú veľa prípravných stretnutí.
Medzi tie zaujímavé stretnutia "A" mužstva určite budú
patriť 28.01. s FK Slovan Duslo
Šaľa, 04.02. s
FC Slovan
Galanta, 12.02. s FK Jaslovské
Bohunice, 18.02. s FK Petržalka
akadémia a 25.02. s účastníkom
II. ligy ŠKF Sereď.
Za rozhovor sa poďakoval s prianím splnenia všetkých cieľov
Ing. Marián Spišiak

Mladší dorast - Alexander Cichra,
Miroslav Vallo, Timotej Džugas
Cena výboru Lokomotíva DNV
Roderik Malovec najlepší strelec
vo svojej súťaži 19 gólov v 13 zápasoch
Starší dorast - Filip Varga,
Richard Kačeňák, Adam Sith /24
gólov v 14 zápasoch /
Muži B - Martin Ferenčík, Julius
Beke, Peter Jacko
Muži A - Samuel Lacko, Michal
Bumbál, Lukáš Mihálik
Cena výboru Lokomotíva DNV
Peter Sopúch hráč výberu BFZ
Nedielnou súčasťou plesu
bola aj bohatá tombola. Ceny do
tomboly vložili: cestovná kancelária Satur, spoločnosť BONUS
REZORT, VB TAXI, odborový
zväz VW, kafe bar Hádes, Pizza
Grande, p.Martanovič a výbor FCL
Všetkým týmto patrí poďakovanie a
to najmä od výhercov. Pre všetkých
je možnosť zhliadnutia reportáže/
nie v DTV/ od A. Moravca na
https://youtu.be/1YdraKzdipc
Takže dovidenia o rok.
Ing. Marián Spišiak
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